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Υγεία: προτεραιότητα 
η «τρύπα» του ΕΟΠΥΥ 

Ελεγκτές θα αναλάβουν το έργο πα εκκαθάριση* πάνω 
ano 2 δια. ευρω παλαιών οφειλώντου ΕΟΠΥΥπρος tous 
napdxous του για τα έπί2010-2012 

Τ^ΝτάνιΒέργου 

∆ΙΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ µε ισοδύναµα µέτρα που θα µηδενίσουν 
την τρύπα 1,5 δισ. ευρώ του ΕΟΠΥΥ παρουσιάζει ο υπουργός 
Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης αυτήν την ώρα στην τρόικα, n οποία 
νωρίτερα αναµενόταν να συναντηθεί και µε τη διοίκηση του 
υπερ-ταµείου. Η αυτόµατη επιστροφή χρηµάτων (dawback) 
σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα και n δυναµική τιµολόγηση 
γενοσήµων φαρµάκων είναι οι πρώτες δράσεις -prior arts, όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας- που θα εφαρµόσει 

για να κλείσει το µεγάλο άνοιγµα του ΕΟΠΥΥ. Η αυτόµατη 
επιστροφή χρηµάτων «το βασικό µας εργαλείο», όπως είπε ο 
υπουργός, εφαρµόζεται ήδη στις φαρµακοβιοµηχανίες και είναι 
ο µηχανισµός που υπολογίζει τή διαφορά προϋπολογισθείσας 
δαπάνης και της υπερβαίνουσας, n οποία και επιστρέφεται από 
τον πάροχο στο ταµείο. 
Η δυναµική τιµολόγηση γενοσήµων φαρµάκων «είναι ήδη νοµοθετηµένη 

και είµαστε υπερήµεροι, εκτός χρονοδιαγράµµατος», 
τόνισε ο υπουργός. Επιπλέον θα µπουν διαχειριστικά κλιµάκια 
στον ΕΟΠΥΥ, µετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Οικονοµικών, Χρήστου Σταϊκούρα, καθόπ, όπως εξήγησε ο 
Αδ. Γεωργιάδης, «δεν πληρώνει, έχει αργές διαδικασίες και 
δηµιουργεί πρόβληµα». 
Οι ελεγκτές καλούνται να αναλάβουν το δύσκολο έργο Tns εκκαθάρισης 

πάνω από 2 δισ. ευρώ παλαιών οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
προς τους παρόχους του για τα έτη 2010-2012, ενώ το 2013 
αναµένεται να κλείσει µε περισσότερο από 1 δισ. ευρώ οφειλές. 
Ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα «τεράστιο πρόβληµα το οποίο διογκώνεται 
µε την κρίση», πρόσθεσε. «Κάθε εργαλείο που µπορεί να pas 
βοηθήσει στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων και των τρεχουσών 

απαιτήσεων θα το χρησιµοποιήσουµε». 
Τα κλιµάκια ελέγχων που µέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν 
ολοκληρώσει την αποστολή τους στον ΕΟΠΥΥ και τα ταµεία 
που αφοµοίωσε (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ), 
σύµφωνα µε την απόφαση του Xp. Σταϊκούρα, θα επαληθεύσουν 
το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασµών και υποχρεώσεων του 
ΕΟΠΥΥ και των προκατόχων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µέχρι 

το τέλος του 2011 και θα επαληθεύσουν την εκκαθάριση των 
ανεξόφλητων λογαριασµών και υποχρεώσεων της 31Π 2/2011 
των ανωτέρω φορέων κατά την 30/6/2013, προκειµένου να 
προετοιµασθούν οι φορείς για τον επικείµενο έλεγχο από εξωτερικό 

ελεγκτή. 
Χθες ο υπουργός συναντήθηκε µε τον επικεφαλής Tns Task 
Force στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενµηαχ. Οι δύο άνδρες συζήτησαν 

για την εφαρµογή δύο νέων κοινωνικών δράσεων στον 
χρονικό ορίζοντα ενός έτους µε κύριο γνώµονα την υγεία και τον 
πολίτη, όπως είπε ο υπουργός Υγείας. «Βασική µας ανησυχία 
είναι ότι δεν µπορούν να στερηθούν οι αδύναµοι την πρόσβαση 
στο ΕΣΥ», Απαντώντας σε ερώτηση της «Εφ.Συν.», αν έχει σκοπό 
να ξανανοίξει τις πόρτες Tns δηµόσιας υγείας στους απόρους και 
ανασφάλιστους που οι µνηµονιακέδ κυβερνήσεις αποφάσισαν 
να πετάξουν έξω, είπε: «Η βούλησή µας είναι αυτή. θεωρώ 
αδιανόητο να αφήσω έξω ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κανείς 
χωρίς πρόσβαση». 
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